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1 Johannes 4: 16

"God is liefde. Wie in de liefde blijft,
blijft in God, en God blijft in hem."
God is liefde. Jezus roept in deze bijbeltekst zijn
volgelingen op om elkaar lief te hebben.
Met deze liefde blijft de gemeenschap één
en kan het als een teken zijn voor de wereld.
Zijn liefde doet ons over onze angsten
en verlegenheid heen stappen.
Soms worden we overweldigd door
onvoorspelbare gebeurtenissen, zoals de
pandemie of een onverwacht overlijden van
iemand die we goed kennen.
Soms voelen we ons verloren en bang.
Hoe kunnen we in deze omstandigheden in
Gods liefde blijven geloven?
En hoe kunnen we blijven liefhebben?

ERVARING UIT LIBANON
Josiane was niet in haar land toen ze hoorde
over de vreselijke explosie in de haven van
Beiroet in augustus van vorig jaar.
Ze was helemaal van slag en heel verdrietig.
Was het nog niet genoeg wat Libanon allemaal
al had meegemaakt?

De buurt waar zij was opgegroeid, was met
de grond gelijk gemaakt. Vrienden waren
dood onder het puin vandaan gehaald.
Anderen waren dakloos geworden.
De huizen en gebouwen die ze zo goed kende
waren verwoest. Josiane vertelt:
“Ik kon niet veel doen, maar heb geprobeerd
vrienden en familie per telefoon nabij te zijn.
Ik wilde geloven en ik geloof dat deze
ontmoetingen met het lijden een kans zijn om
te reageren met de liefde die God in ons hart
heeft gelegd.
En ik begon de dingen met andere ogen te zien.
Ik zag vele, vaak nog jonge, Libanezen die
mensen in nood begonnen te helpen. Ik zag
jongeren en ouderen die zich sterk maakten
voor een nieuwe politiek waarin eerlijkheid en
gerechtigheid centraal staan.”

"God is liefde. Wie in de liefde blijft,
blijft in God, en God blijft in hem."
Chiara Lubich schreef hierbij:
“Je kunt het kruis niet scheiden van de glorie,
de Gekruisigde niet van de Verrezene.
Het zijn twee aspecten van hetzelfde
mysterie van God die liefde is.
We moeten geven wat we kunnen en er
dan los van zijn. Doen wat God van ons wil,
daar waar we zijn. De anderen liefhebben,
alle naasten om ons heen.
Als we dit doen, zullen we een onverwacht
effect ervaren: onze ziel raakt vervuld van
vrede, van vreugde en licht. Zo zullen we
instrumenten van vreugde worden voor
velen, van dat geluk waar elk menselijk hart
naar verlangt.”

